ROMAT{TA

JUDETUL SIBIU

CONSTLIUL LOCALAL COMUNEI MOSNA

HOTARAREA I{R.41l2018
pľivind acordaľea unui mandat special Pľimarului comunei Mosna, de a vota o'pentľu''
apľobaľea nivelului pľeţuľilorşi tarifeloľ pentru seľviciul public de alimentaľe cu apă şi de
canalizaľe, învedeľea aplicării lor cu data de 1.10.2018, înAdunaľea Generală a Asociatiei de
dezvoltare intercomunitaľă Apa TâľnaveĺMaľi.
Consiliul Local al comunei Mosna,intrunit in sedinta ordinaľa din data de 30 august 2018;
Analizand expunerea de motive si ľaportul cu nr.3305l07.08.2018 la Proiectul de hotaraľe
initiat de dl.pľimaľ, prin caĺe se proprrne acoľdarea acordareaunui mandat specialPrimarului comunei
Mosna, de a vota ''pentru'' apľobaľea nivelului pľeţuľilorşi taľifelor pentru serviciul public de
alimentarecuapăşidecanalizare,învederęaaplicaľiilorcudatade 1'10.2018'înAdunareaGeneľală
a Asociaţiei de dezvoltaĺe intercomunitaľă Apa Tâmavei Maľi;
Yazand avizuI favorabil al comisiiloľ de specialitate din cadrul Consiliului Local Mosna;
In conformitate cuprevedeľile art. 9 alin. 2lit. ddin Legeanĺ.5I12006 a serviciilor comunitaľe
de utilită1i publice ľepublicată, art. Ţ2 alin. 1 lit. i din Legea nr. 24112006 a serviciului public de
alimentaľe cu apă şi de canalizare republicată, si cu prevedeľile art. 2Ţ alin. 1 din Statutul Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Târnavei Maľi'' Mediaş;
Întemeiul prevedeľilot art.36 alin.2lit.c) şi d) coľoborat cu alin.6 lit.apct.Ił, aÍt.45 alin.1,
art.1 15 alin' 1 lit.b din Legea nt.2I512001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modiÎtcarile
si completarile ulterioaľe,

HoTĂRĂŞTE
Art. 1. Se acordă un mandat special reprezentantului comunei Mosna înAdunarea Generală

a

Asocia1iei de dezvoltaľę intercomunitară Apa Tâmavei Mari, d-lui primar Roba Eugen, de a vota
,'pentru'' aprobarea nivelului preţuriloľ şi tarifeloľ pentľu seľviciul public de alimentaÍe cu apă şi de
canalizare, învęderea aplicării lor cu data de 1'10.2018, conform tabelului:

Taľif unic

Taľĺfajustat
pľacticabil de la
1 iulie 2013 -

Taľĺfajustat
pľacticabil de la
1 octombľie 2018

Difeľenţa
lei/mc

Taľif/m.c.APA

3.r9

J.JJ

Taľif/m.c.CANAL

3.07

3.2r

0.r4
0.r4

o/
/o

30 septembľie 2018

Taľifele din tabel nu conţin TVA.
La preţul m.c' APĂ se adaugă 9yo Tv A, iar la tariful m.c.

Cľeştere faţă
de preţul în
vigoaľe

CANAL

439%
4.56%

se adaugă 19% Tv

^.

Lrt. 2. Dl.primar, încalitate de repľezentantul comunei Mosna înAdunaľea Gęnerală a
Asociaţiei, împreună cu Asociaţia de dezvoltaĺe intercomunitară' Apa Târnavei Maľi, va asiguľa
duceľea la îndeplinire a pľevederilor prezentei hotăľâri.

Aľt.3- Prezenta se aduce la cunoştinţa persoanel ot ťlzice şi juridice inteľesate, pľin grţa secretaľului
comunei Moşna.
Adoptata înMoşna la data de 30.08.2018

PRESEDINTE DE

Consilieľ,

SEDINTA,

Moldovan Vasile Soľin

Nr'toĹcons. 13 nĺ.cons.prez I 3,,nr.voĹptĺ.13

CONTRASEMNEAZA,
Secretaľul comunei,
Roba

